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Magazyn Dzielnicy XVI – Bieńczyce
Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
os. Kalinowe 4, tel./fax: 12 641-45-67
Biuro czynne jest: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;
wtorek od 7.30 do 13.00; piątek od 7.30 do 12.00
e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl, www.dzielnica16.krakow.pl
Zmiana we władzach Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Osiedle Na Lotnisku

Kontrowersje wokół nowej inwestycji
Andrzej Buczkowski
nowym przewodniczącym
Rozmowa z Andrzejem Buczkowskim, nowo wybranym przewodniczącym
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Od 1 lipca br. pełni Pan funkcję
przewodniczącego Rady i Zarządu
Dzielnicy XVI Bieńczyce. Mieszkańców zapewne zainteresuje, jakie ma
Pan doświadczenie w pracy samorządowca?
– Obecna kadencja jest moją drugą kadencją pracy w Radzie Dzielnicy.
W poprzedniej pełniłem funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności. Zajmowałem się szeroko
pojętym zagadnieniem bezpieczeństwa
na terenie naszej dzielnicy. Jestem i byłem gorącym zwolennikiem monitoringu. Wiem, że kamery nie są panaceum
na wszelkie zło, ale mogą być ważnym
narzędziem w udowodnieniu przed Sądem popełnionych przestępstw czy też
wykroczeń. Czasem obserwując nagranie można również zapobiec jakiemuś
niepożądanemu zjawisku. Od początku
obecnej kadencji, czyli od grudnia 2014
roku byłem Zastępcą Przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI. Pełniłem nadzór merytoryczny nad Komisją
Praworządności i Porządku Publicznego
oraz Komisją Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego.
– Zastąpił Pan na stanowisku przewodniczącego Rady Jana Jarosza, czym
spowodowana była ta zmiana personalna?
– Słusznie Pani zauważyła, iż jest to
zmiana tylko personalna. Radny Jan Jarosz sam zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce. Złożył pisemną rezygnację, którą
Rada przyjęła na sesji 25 czerwca. Radny,
jak sam się wyraził do mnie, był zmęczony ilością obowiązków i chciał odpocząć.
Według mojej oceny nie było zastrzeżeń
do merytorycznej strony pracy byłego już
przewodniczącego, jak również całego
poprzedniego Zarządu. Wszystkie zadania zostały wykonane, a najważniejsze
sprawy dopilnowane. Zrobiliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni
rok, przyjęliśmy budżet na 2015 r., przygotowaliśmy projekt budżetu na rok 2016,
który teraz w lipcu został przyjęty przez
Radę, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy głosowanie nad Budżetem Obywatelskim i na bieżąco pilnujemy zadań
remontowych i inwestycyjnych w dzielnicy zaplanowanych na ten rok. Wszystko, co dzieje się obecnie w Dzielnicy XVI
Bieńczyce, można zresztą prześledzić na
stronie internetowej: www.dzielnica16.
krakow.pl. Zapraszam do zapoznania się
ze stroną dzielnicy.
Czy jest jakaś inwestycja, jakieś
miejsce szczególnie Panu bliskie, któ-

Andrzej Buczkowski – nowy przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Fot. M. Dziedzic

rym chciałby się Pan zająć w tej kadencji?
– Jestem nowohucianinem. Od dziecka wraz rodzicami, w niedzielne popołudnia, spacerowałem nad Zalewem
Nowohuckim. Pamiętam, że była tam
przystań z kajakami i rowerkami wodnymi, które można było wypożyczyć.
Była również scena, na której można
było zobaczyć i posłuchać różnych zespołów muzycznych. Dziś już tego nie
ma. Moim marzeniem jest, aby Zalew
Nowohucki odzyskał dawną świetność.
W poprzedniej kadencji do naszej rady
zgłosił się prywatny inwestor i przedstawił swój pomysł na zagospodarowanie terenu nad Zalewem. Chciał wybudować kawiarnię oraz odtworzyć scenę.
Myślał też o przystani i wypożyczalni
kajaków. Niestety z niewyjaśnionych dla
nas przyczyn wycofał się z inwestycji. Postaram się w tej kadencji znaleźć nowego odpowiedniego inwestora, który zagospodaruje ten teren. Mam nadzieję, że
tym tematem zajmą się również Radni
Miasta Krakowa, do których zwracamy
się z prośbą o pomoc.
Jak będzie wyglądała Pana współpraca z Zarządem i pozostałymi radnymi?
– Nowo wybrany Zarząd to grupa
radnych, z którymi dobrze mi się współpracuje. Podzieliliśmy się obowiązkami,
każdy wie, za co odpowiada, czego ma
dopilnować i czego ja oczekuję. Myślę, że
będzie to dobra współpraca. Byłem i nadal
jestem otwarty na dialog ze wszystkimi
radnymi oraz wymianę poglądów w poszczególnych sprawach, które dotyczą naszej lokalnej przestrzeni. Chciałbym,
abyśmy w tej Radzie zgodnie współpracowali, aby nie było podziału na my i oni.
– Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Dziedzic

Na osiedlu Na Lotnisku przy ulicy Urbanowicza powstanie nowy 10 piętrowy budynek mieszkalny. Zapewne niedługo
rozpoczną się prace, gdyż inwestor firma Acatom sp. z. o.o. uzyskała już z Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa pozwolenie na budowę. Sprawa nie wzbudziła by
pewnie emocji, gdyby nie fakt, że w ostatniej chwili zmienione
zostały niektóre zapisy zawarte w tym pozwoleniu.
Radnych Dzielnicy XVI Bieńczyce szczególnie oburzył
fakt zmniejszenia ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców
tego budynku. Początkowo miały powstać 182 miejsca parkingowe, co jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego „Bieńczyce – Osiedle”, który określa dla nowo budowanych obiektów w zabudowie wielorodzinnej minimalną ilość
miejsc parkingowych na 1,2 miejsca na 1 mieszkanie. Z nieznanych nawet Radzie Dzielnicy przyczyn warunki pozwolenia na budowę zostały zmienione tak, że w chwili obecnej dla
inwestycji przewiduje się 107 miejsc parkingowych. Gdzie więc
zaparkują pozostali mieszkańcy?
Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce złożyła w tej sprawie protest do Elżbiety Koterby – Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju

Miasta Krakowa, która nadzoruje pracę Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Włodzimierz Pietrus, radny Rady
Miasta Krakowa również próbuje zablokować niekorzystną dla
mieszkańców zmianę w pozwoleniu na budowę. Planowane
jest spotkanie radnego Włodzimierza Pietrusa, przewodniczącego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzeja Buczkowskiego
oraz jego zastępcy Marcina Permusa z przedstawicielem Wydziału Architektury, który ma wyjaśnić przyczyny wprowadzenia tych zmian. Niestety Rada Dzielnicy nie jest stroną w tej
sprawie i dlatego może tylko protestować. Odwołać się, od tej
niekorzystnej dla mieszkańców Bieńczyc decyzji Magistratu,
może tylko inwestor firma Acatom sp. z o.o. lub Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Hutnik”.
Co o tej sprawie myślą mieszkańcy dzielnicy, a szczególnie osiedla Na Lotnisku? Rada Dzielnicy prosi o zgłaszanie
uwag oraz opinii na adres: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba, Plac Wszystkich Świętych 3–4, 31-004
Kraków, lub drogą elektroniczną e-mail: Elzbieta.Koterba@
um.krakow.pl.
Magdalena Dziedzic

Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014

Bieńczyce w końcu aktywne
W 2014 roku w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Dzielnicy XVI Bieńczyce wybrali
do realizacji projekt Aktywne Bieńczyce, który zakładał zainstalowanie różnorodnych przyrządów do ćwiczeń ruchowych dla dorosłych na terenie Plant
Bieńczyckich. Wartość projektu to 100
tys zł. Wybrane zostały 3 miejsca na
Plantach Bieńczyckich: pierwsze naprzeciwko Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka na osiedlu
Kalinowym 18, drugie naprzeciw Szko-

ły Podstawowej 104 na osiedlu Wysokim 7 oraz trzecie pomiędzy blokiem 11
na osiedlu Jagiellońskim, a blokiem 27
na osiedlu Kazimierzowskim.
19 sierpnia br. w tych miejscach zostały zainstalowane i oddane do użytku
różnorodne przyrządy do ćwiczeń. Docelowo mają tam być również zamontowane stojaki na rowery. Już dziś widać,
że pomysł był trafiony, gdyż z siłowni zaczynają korzystać zarówno starsi mieszkańcy dzielnicy, jak i również
dzieci.
RD XVI

Nowohuckie ogrodzenie wstydu

Wulgarne napisy usunięte
W Bieńczycach, podobnie jak
w wielu innych dzielnicach Krakowa,
plagą stały się napisy pojawiające się
na ławkach, ścianach bloków, sklepach
czy ogrodzeniach. Wulgarne napisy od

dawna szpeciły również ogrodzenie terenów przy ulicy Broniewskiego w pobliżu DH Wanda. Problem ten był zgłaszany przez mieszkańców pobliskich
bloków zarówno do Straży Miejskiej,

Wulgarne napisy z ogrodzenia przy ul. Broniewskiego zostały usunięte, miejmy nadzieję, że bezpowrotnie.
fot. Magdalena Dziedzic

Przyrządy do ćwiczeń zamontowano w ramach
realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2014.
Fot. RD XVI

jak i na Policję. Wielokrotnie omawiany był również przez radnych Dzielnicy
XVI. Właściciel terenu nie był jednak
zainteresowany usunięciem napisów
i nie było sposobu, by go do tego zmusić. W związku z tym Rada Dzielnicy
XVI Bieńczyce nawiązała współpracę
z przedstawicielami powstałej niedawno w Krakowie inicjatywy Pogromcy
Bazgrołów.
20 lipca br. szpecące napisy zniknęły. W akcji zamalowywania napisów
wzięli udział: Anna Dunajska i Waldemar Domański – inicjatorzy akcji
i radni krakowskich dzielnic, przewodniczący Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej Buczkowski, jego zastępca
Marcin Permu, radne: Zofia Strojek,
Alina Nowicka, Magdalena Dziedzic,
a także przedstawiciel Straży Miejskiej
Marcin Warszawski, pracownicy sklepu Leroy Merlin i wolontariusze. Do
dnia dzisiejszego napisy na ogrodzenie nie wróciły. Widać, że jest to cenna inicjatywa, którą powinno się propagować.
Magdalena Dziedzic

